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dazken betean gara, eta 
heldu da datorren urteari 
begira jartzeko garaia.  

Herriko diru-kutxa, gu guztion dirua, 
nola eta zertan erabiliko dugun erabaki-
tzeko momentua da. Udalaren zeregin 
erabakigarrienetakoa da aurrekontuen 
diseinua. Zer egin nahi dugun esatea 
ez da aski; nahi dugun horrek sostengu 
ekonomikorik baduen ikusi behar da. 
Asmoek bat egin behar dute aurrekon-
tuekin. Eta horretan ari garela, bere-
hala konturatzen gara gure diru-kutxak 
ez duela ematen egin nahiko genukeen 
guztiari eusteko. Ariketa zail horretan, 
oreka eta neurritasunarekin bate-
ra, gure aurrekontuak koherenteak,  
interes sozialekoak eta partizipatiboak 
izatea nahi dugu.

Koherenteak izango dira ibilbide, 
plangintza eta norabide estrategikoan 
ondo egokitzen badira. Horretarako, 
noski, aurrera begirako lan-ildoak eta 
arlokako programak ezinbestekoak 
dira. Usurbilen badugu Gobernu- 
Programa bat, baditugu iraganetik da-
tozen egitasmoak eta landu dira arloz 
arloko plangintzak ere. Esate baterako, 
nabarmentzekoak dira Kale Irekiak 
mugikortasun-plana, Errioa Bizi! ekint-
za-plana, Usurbil 0.0 hondakinen pro-
grama, jubilatuen bizitza aktiborako 
egitasmoak, Parekidetasun Plana eta 
beste hainbat. Horiek denek testuin-
guru bikaina ematen digute urteko 

aurrekontuak tresna isolatuak izan ez 
daitezen.

Aurrekontuei interes soziala eskatzeak 
sobran behar luke. Nola ba bestela? 
Hala behar lukete definizioz, baina aski 
da ingurura begi zorrotzez begiratzea, 
konturatzeko maiz interes pribatuei 
egiten zaiela men, edo, zenbaitetan, 
sektore ahul eta behartsuenak bazter 
uzten direla. Interes soziala lehenes-
teko, Usurbilgo Udalak hiru esparrutan 
jartzen du arreta: herri-nortasunean 
(gure baloreetan), herri-eredu jasan-
garrian (gure baloreen arabera gara-
tutako proiektuetan), eta ongizartean 
(denok ondo bizitzeko bitartekoetan). 
Hiru esparru horiek elkar-elikatu egiten 
dute, eta osotasuna ematen diote gure 
herri-ikuskerari.

Parte hartzean arreta jartzea ere ezin-
bestekoa da. Herritarren hitza kontuan 
hartu ezean, ezin baita aurrekontu 
egokirik taxutu. Asmo horrekin anto-
latuko dugu bilera sorta bat Usurbilgo 
herri/auzoetan, azaroaren 19tik 22ra. 
Bilera horietan herritarren iritziak eta 
proposamenak jasoko dira. Beraz, ani-
matu nahi zaituztegu horietan parte 
hartzera, aurrekontuez ez ezik, beste-
lako kontuez ere hitz egiteko aukera 
izango dugu eta. 

Aurrekontuak
Xabier Arregi Iparragirre | Usurbilgo alkatea

 @xarregi

alkatea@usurbil.eus

Ya estamos en pleno otoño, y es hora de 
elaborar los presupuestos pare el año que 
viene. Nos toca decidir en qué vamos a em-
plear el dinero de la caja pública, nuestro 
dinero. Son tantos los proyectos que nos 
gustaría llevar a cabo, que el fondo público 
no llega a dar soporte a todas nuestras  
intenciones. La difícil y necesaria tarea de 
dar prioridad a unos proyectos en detri-
mento de otros exige, sobre todo, equilibrio 
y sensatez. Pero también es necesario que 
los presupuestos sean coherentes, de mar-
cado interés social y participativos. Serán 
coherentes si se adaptan a la orientación 
estratégica marcada. Para ello es necesa-
rio que estén bien definidas las líneas de  
trabajo. En Usurbil contamos con un Progra-
ma de Gobierno, con pautas de actuación 
ya definidas y con un amplio abanico de 
planificaciones sectoriales, tales como el 
plan de movilidad Kale Irekiak, el plan de 
paisaje Errioa Bizi!, el programa de residuos 
Usurbil 0.0, el proyecto de vida activa de 
las y los jubilados, el Plan de Igualdad, etc.  
Estos planes configuran un contexto idó-
neo para que los presupuestos no sean una 
herramienta aislada.

El interés social se da por hecho. En teoría, 
no puede ser de otra manera. Sin embargo, 
una mirada crítica a nuestro entorno nos 
muestra claramente que a menudo preva-
lece el interés privado frente al público y que 
a veces los sectores más débiles y necesita-
dos se dejan de lado. Para potenciar la di-
mensión social, el Ayuntamiento de Usurbil 
organiza sus presupuestos en tres ámbitos: 
el de nuestros valores, el de un modelo de 
pueblo sostenible y el del bienestar.

El carácter participativo es esencial. Con ese 
fin, hemos organizado una ronda de reuni-
ones desde el 19 hasta el 22 de noviembre, 
en los distintos pueblos/barrios de Usurbil. 
Os animamos a participar en esas sesiones.

Aurrekontuak aurkezteko iaz Aginagan egindako bilera.

U
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euskaraldia: 11 egun euskaraz 
ariketa soziala abiatzeko hama-
bost egun falta dira, eta Usurbil-

go Batzordeak hainbat ohar egin ditu, 
ekimena herrian nola gauzatuko den jaki-
narazteko: 

Sustatzaileak: Usurbilen lanketa berezia 
egin da herriko eragile eta elkarteekin, 
eta, lanketa horren ondorioz, 30 eragile 
baino gehiagok hartu dute euren inguru-
an ahobizi eta belarriprest modura arituko 
direnak aktibatzeko konpromisoa. 

Parte-hartzea: Ezer baino lehen, 
Usurbilgo Batzordeak azpimarratu du 
Euskaraldiaren helburua kuantitatiboa 
baino kualitatiboa dela: “Helburua ez 
da zenbatek parte hartzen duten, baizik 
eta parte hartzen duten horiek ematen 
dituzten urratsak hizkuntza-ohiturak 
aldatzeko. Horregatik, datuek baino sor-
tuko diren aldaketek dute guretzat gar-

E

600 parte-hartzailetik gora
Euskaraldiak zer-nolako eragina izango duen neurtzeko, ikerketa bat egingo da, eta parte-
hartzaileek galdetegi bat jasoko dute egun gutxi barru. Oraindik bada izena emateko aukera.

Udarregi Ikastolako irakasleek ere bat egin dute Euskaraldiarekin.

rantzia”. Dagoeneko 600 usurbildarrek 
baino gehiagok eman dute izena. Ahobizi 
modura aritzeko gogoa agertu dutenak 
dira nagusiki, eta horregatik nabarmen-
du dute ahobiziek beste garrantzia dutela 
belarriprestek ere.

Izen-ematea: Oraindik ere bada izena 
emateko aukera, webgunearen bidez 
(www.usurbil.euskaraldia.eus) edota 
izen-emate orrien bidez, Noauan, Potxoe-
nean edota informazio-mahaietan. No-
auako Kulturaldian mahaia jarriko dute.

Prestakuntza: Batzordeak garrantzi-
tsutzat jotzen du, ahobizi eta belarriprest 
moduan izena emateaz gain, rol horiekin 
hartzen den konpromisoa zein den argi 
izatea eta 11 egunetan ahalik eta ondoen 
burutzea ariketa. “Horretarako, gure  
buruak prestatu behar ditugu”. Tailerrak  
egingo dira eta sare sozialen bidez eman-
go dituzte argibideak. 

Atxikimenduak

Ikerketa: Euskaraldiak hizkuntza-ohiture-
tan duen eragina neurtzeko, Soziolinguis-
tika Klusterrak ikerketa egingo du, Uda-
laren eskariz. Hiru galdetegi bideratuko 
zaizkie parte-hartzaileei. Galdera errazak 
eta 10 minutuan erantzuteko modukoa 
izango da: lehena, Euskaraldia hasi baino 
lehen; bigarrena, ekimena bukatu eta 
egun gutxira: eta, hirugarrena, 2019ko 
martxoan. Ikerketa horrek islatuko du 
ekimenaren ondorioak nolakoak eta zen-
batekoak izan diren.

Ekitaldiak
Azaroak 16 
TXAPAK BANATZEKO EGUNA
- Goizean zehar txapak eskuratzeko auke-
ra izango da Noauan edota Potxoenean. 

- 17:00etatik aurrera: Gaztain-jatea eta 
txapak eskuratzeko aukera, frontoian.

- 19:30ean: Euskaraldirako 4 aitzakia: Na-
hia, Xabat, Eli eta Patxi antzerkia Sutegin. 

Azaroak 23
EUSKARALDIAREN HASIERA-EGUNA

- 8:00etan: 11 suzirirekin hasiko da eguna.  
Euskaraldian gaude!

- Egunean zehar, musika plaza inguruan

- 17:00etan: Zinea eta palomitak Bihurri 
Ludotekan

- 17:30ean: Taloak frontoian.

- Ondoren, Orbeldi dantza-taldearen 
emanaldia eta Errebal dantza musikatua 
frontoian.

- 19:00etan: Aizkora hotsa goi mendietan 
dokumentala Sutegin. 
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“Belaunaldi berriek 
erdararako joera dute”

Ane Irazabal  
Kaxkoa
19 urte
Ahobizi

1) Euskara bultzatzeko beharra eta 
gogoa dut, eta Euskaraldiak aukera  
ederra eskaintzen dio Euskal Herriari 
euskaraz dakigunak eta ulertzen dugu-
nak asko garela erakusteko.

2) Ez da erraza erantzutea. Guk joera 
daukagu euskaraz hitz egiteko, eta 
ez nuen dudarik egin ahobizi izateko. 
Edonola ere, ahobizi garenak belarriprest 
ere bagara: guk euskaraz egin eta guri 
euskaraz zuzentzeko eskatzen dugu.

3) Bai. Gogoa dut ikusteko Usurbilen 
zer-nolako erantzuna izango duen. 
Anai txikiak joera handia du gaztela-
niaz egiteko, eta, oro har, esango nuke  
belaunaldi gazteagoek ohitura horiek 
ari direla barneratzen. Helduagoek ere 
bai. Esaterako, gauza serioez ari direne-
an gaztelaniaz egiten dute. Horregatik, 
kontzientzia hartzea ezinbestekoa dela 
deritzot. Ariketa polita izango da, eta  
irrikaz nago Usurbilen zer-nolako  
eragina izango duen ikusteko.

1) Zergatik parte hartuko duzu Euskaraldian?

Parte-hartzaileekin solasean...

2) Zergatik erabaki duzu Ahobizi edota Belarriprest izatea?
3) Gogoz zaude Euskaraldirako?

1) Euskara galtzen ari dela uste dut, eta 
ezinbestekoa da denon artean gure hiz-
kuntza berreskuratzea eta mantentzea. 
Euskaldunok joera daukagu ezezagunei 
gaztelaniaz zuzentzeko. Lehen hitza  
erdaraz egin ohi dugu, eta, gero zuzen-
du, euskalduna bada. Euskaraldiak 
ohitura horiek aldatzeko aukera ematen 
digu, eta ea pixkanaka-pixkanaka joera 
horiek bazterrean uzteko gai garen.

2) Konpromiso bat hartzen dut: une eta 
momentu guztietan euskaraz egiteko 
konpromisoa. 

3) Oso motibatuta nago Euskaraldi-
arekin. Gure hizkuntzarekin harro 
egon  behar dugu, eta euskararekiko 
kontzientzia handitzen badugu, ez dut 
dudarik aurrera egingo dugula.

Imanol Furundarena  
Kaxkoa
19 urte
Ahobizi

1) Aspaldi erabaki nuen euskaraz bizi 
nahi nuela. Euskara ikasi nuen eta 
nire seme-alabei euskaraz egiten diet, 
ahal dudan guztietan. Euskararen alde 
egiten den oro babestu behar da. Eu-
skarak denon beharra du, instituzioen 
eta herritarron beharra.

2) Nik beti eskatu izan diet nire inguru-
koei nirekin euskaraz egiteko. Nik ahal 
dudan guztietan egiten dut euskaraz, 
nahiz eta egoera batzuetan gaztela-
niaz egin. Edozein kasutan, niregana  
zuzentzen direnean, euskaraz egiteko 
eskatzen dut.

3) Gogoz nago, bai. Nire lantokian 
askok hitz egiten dute gaztelaniaz,  
euskaldunak izan arren. Txapa era-
mango dut soinean, eta lehen hitza 
behintzat euskaraz egiteko ahalegina  
egingo dut. Aitzakia bat izango da, akuilu 
lana egiteko. Donostian egiten dut lan, 
eta han bai dagoela beharra ohiturak  
aldatzeko. Lan handia dago egiteko. 

Arantxa Alegria  
Kaxkoa
51 urte
Belarriprest

“Konpromisoa hartzen 
dut euskaraz egiteko”

“Beti eskatzen dut 
nirekin euskaraz egiteko”
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“Es un proyecto  
innovador, que plantea 
una regeneración  
moderna y sostenible”
Xabier Arregi

   Usurbilgo alkatea

“Siempre hemos desea-
do que se desarrollaran 
proyectos para la  
generación de empleo” 

“Hemos apostado por 
crear un nuevo polo 
en Usurbil, para seguir 
creando empleo” 

“Debemos seguir inno-
vando, fortaleciendo  
la industria cultural”

“950 lanpostu herrira ekartzea lortu dugu”

E lkar eta Gureak euskal enpresek 
euren jarduera nagusiak kokatu-
ko dituzte Usurbilen, gaur egun 
Michelingo lantegiak hutsik duen 

lurzoruan. Hain zuzen, hori ahalbidetzen 
duen hirigintza-hitzarmena sinatu berri 
dute lau erakundeotako ordezkariek: Xa-
bier Arregi Usurbilgo alkateak, Bertrand 
Touraton Michelin España eta Portugalgo 
Sako finantza-zuzendariak, Iñaki Alkorta 
Gureak-eko lehendakariak eta Joxemari 
Sors Elkar Fundazioko lehendakariak. 

Xabier Arregi alkateak hona iristeko 
egin den bidea azpimarratu zuen, urrian 
egindako sinatze-ekitaldian. Esan zuenez, 
Usurbilgo Udalaren helburuetako bat da 
espazio hutsak edo degradatuak berre-
rabiltzea: “Hirigintza ez-espekulatiboaren 
bidean, iruditzen zaigu garrantzitsua dela 
birgaitzea, daukaguna aprobetxatzea, 
eta ez hain erraz espazio berriak oku-
patzea. Hala bada, Gureak-ek eta Elkarrek 
interesa azaldu eta Usurbilen zer aukera 
zegoen galdetu zigutenean, Michelingo 
lurzorua aipatu genien”. Hala, alkatearen 
esanetan, hasieratik bidelagun izan dira 
lau erakundeak eta lankidetza nagusitu 
da beste ezeren gainetik: “Jakitun ginen 
ez dela samurra erakundean arteko 
lankidetza, baina esan beharra daukat 
zinez aberatsa eta emankorra izan 
dela”. Gainera, Arregik azpimarratu zue-
nez, Elkar eta Gureak Usurbilgo herriaren  
baloreekin bat egiten duten entitateak 
dira: “Nabarmentzekoa da Gureak-ek 
arlo sozialean, inklusibitatean egiten 
duen lana; Elkar Fundazioaren kasuan, 
puntako erreferentzia da euskararen eta 
euskal kulturaren zabalkundean. Nekez 
aurki genezakeen bazkide hoberik”.

Hala, hilabete luzeetako lanaren emaitza 
da izenpetu berri duten hitzarmena, eta 
honako baldintzak eta konpromisoak 
zedarritzen ditu: batetik, kontsolidatu 
egiten du Michelinek erabiltzen duen 
lurzorua, hau da, pneumatikoak fabri-
katzeko erabiltzen dena (70.096,39 m2  
hartzen ditu area horrek); eta, bestetik, 
beste arean kokatuko dira Gureak eta 
Elkar (45.562 m2 inguru ditu). Honako 
hauek dira proiektu berriaren ezau-
garriak: ez da poligono industrial itxia 
izango, baizik eta trama urbanoan inte-

gratuko den espazioa; erabilera desber-
dinak biltzen ditu; pertsonen joan-etorria  
bultzatzen du; irisgarritasuna, inklusibi-
tatea eta genero ikuspegia aintzat hartzen 
ditu; baliabide naturalak modu harmoni-
koan zaintzen ditu; eta, espazio pribatuak 
eta publikoak orekatu egiten ditu. Xabier  
Arregiren hitzetan, proiektu berritzailea 
da, eta hirigintza moderno eta jasanga-
rriaren irizpideak aintzat hartzen ditu, 
“ohiko errazkerietatik” ihes eginez. “Ingu-
ru  degradatu bat oso modu duinean era-
berritzera goaz”. Gainera, proiektu honek 
herri mailako dimentsioa gainditzen du 
eta herrialdeko dimentsioa hartu. “Gutxi 
gorabehera, 950 lanpostu Usurbilera 
ekartzeaz hitz egiten ari gara”.

Udalaren jarrerarekin pozik
Gainerako sinatzaileek ere hartu zuten 
hitza ekitaldian. Bertrand Touraton 
Michelin España eta Portugalgo SAko 
finantza-zuzendariak ere hirigintza-
proiektuaren ezaugarriak balioan jarri 
zituen: “Integrazio urbanistiko industri-
alaren adibide argia da proiektu hau, eta, 
gainera, zonaldearekin harreman estua 
duen bi enpresez ari gara. Horregatik, 
pozik gaude bi enpresa hauek gure al-
damenean kokatzea erabaki dutelako eta 
aurrerantzean bizilagunak izango garela-
ko”. Gainera, gogorarazi zuen Michelinek, 
2004az geroztik, Gipuzkoan 850 lanpostu 
sortu dituela, eta euren nahia beti izan 
dela hutsik dagoen lurzoruan enplegua 
sortzen duten proiektuak garatzea.

Iñaki Alkorta Gureak-eko lehendaka-
riak, bere aldetik, Usurbilgo Udalak eta 
Michelinek proiektu honekiko azaldu du-
ten jarrera ona eta laguntza eskertu nahi 
izan zituen. Lasarte-Oriako tailerra hara 
eramatez gain, beste hainbat proiektu 
ere indartzeko aukera ikusi dute. Alkortak  
nabarmendu zuenez, 5.000 gipuzkoarre-
tik gora ari dira gaur egun euren lantokietan 
lanean, baina oraindik ere lan-eskaera 
ugari dituzte. ”Eskaera horiei erantzu-
teko, ezinbestekoa dugu gure aretoak  
berritzea, ugaritzea eta handitzea”. Baina, 
“ez edonon”. “Honako hau oso kokagune 
ona da”. Orain, tramitazio urbanistiko 
guztia ahalik eta azkarren egitea nahiko 
luke, “denborarik galdu gabe”: “Badakigu 
Udala horretan ari dela”.

Lau erakundeetako ordezkariak.

Hutsik dagoen Michelingo lurzoruan kokatuko dituzte Gureak-ek eta Elkar Fundazioak euren jarduera nagusiak, eta egitasmo horri bide 
ematen dion hirigintza-hitzarmena izenpetu dute urrian Usurbilgo Udalak, Michelinek, Gureak-ek eta Elkar Fundazioak.

Iñaki Alkorta
    Presidente del Consejo de Administración de  Gureak

Bertrand Touraton
director de finanzas de Michelin España y Portugal

Joxemari Sors    
Presidente de la Fundación Elkar
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Las empresas vascas Elkar y Gureak 
van a ubicar en un solar vacío de  
Michelín gran parte de su actividad. 
El Pleno del Ayuntamiento, en su  
sesión de septiembre, aprobó por 
unanimidad el convenio urbanístico 
que sienta las bases de la reordena-
ción del ámbito, y en un acto realiza-
do en octubre se procediá a su firma 
por parte de los representantes de las 
cuatro entidades implicadas: Xabier 
Arregi Iparragirre, alcalde de Usurbil; 
Bertrand Touraton, director de finan-
zas de Michelin España y Portugal; 
Iñaki Alkorta, Presidente del Consejo 
de Administración de  Gureak, y Joxe-
mari Sors, presidente de la Fundación 
Elkar. El alcalde destacó que uno de 
los objetivos del Ayuntamiento es la 
reutilización de los espacios vacíos 
y degradados. “En sintonía con el  
urbanismo no-especulativo, nos  
parece que es importante rehabilitar,  
aprovechar lo que ya hemos ocupado 
sin recurrir a la ligera a la ocupación 
de espacios vírgenes”. Por ello, pusó 
en valor la actitud de las cuatro enti-
dades e incidió en el carácter singular 
de este desarrollo urbanístico: no se 
trata de un polígono industrial al uso, 
sino de un espacio integrado en la tra-
ma urbana, un espacio que aglutina 
distintas actividades, que invita a la 
circulación de las personas, que tiene 
muy presente la accesibilidad, la inclu-
sión y la perspectiva de género, que 
cuida los recursos naturales del en-
torno y que busca un equilibrio entre 
los espacios privados y públicos. “Es 
un proyecto innovador, que plantea 
una regeneración moderna y sosteni-
ble”. Además, el alcalde recalcó que la  
escala de este proyecto trasciende del 
ámbito municipal. “Estamos hablando 
de traer a Usurbil alrededor de 950 
puestos de trabajo”.

Los cuatro agentes elogiaron el espí-
ritu de colaboración en el proceso de 
diseño y elaboración del plan, y ade-
más agradeciaron al ayuntamiento el 
el apoyo y la ayuda que han tendio 
desde el principio. 

Se van a traer más 
de 950 puestos 
de trabajo 

Proiektua ikusgai, Sutegin
Usurbilgo Udalak, Michelinek, Gureak 
Taldeak eta Elkar Fundazioak sinatu 
berri duten hirigintza-hitzarmenaren 
eduki nagusiak biltzen dituen erakus-
keta jarri du Usurbilgo Udalak Sutegiko 
erakusleihoan. Usurbilentzat ez ezik, 
Gipuzkoarentzat ere proiektu sozioeko-
nomiko garrantzitsua da Michelingo 

lurzoruan kokatuko dena. Horregatik, 
informazio guztia herritarren esku-
ra uzteko asmoz, panel batzuk osatu 
dira hitzarmenaren eduki nagusiekin 
eta proiektuaren ereduekin. Hurrengo  
asteetan, beraz, nondik norako guztiak 
ezagutzeko aukera izango dute herrita-
rrek. 

Joxemari Sors Elkar Fundazioaren  
lehendakariak “oso garrantzitsutzat” jo 
zuen Elkarrek Usurbilen garatuko duen 
proiektua. Elkar Fundazioa liburuaren 
kate osoa bere baitan hartzen duen  
enpresa taldeak osatzen du: Fundazioko 
enpresen artean 121 milioi euroko  
negozio-zifra egin zuten 2017an eta 450 
langile enplegatzen dituzte. Hala, Sorsen 
esanetan, kultur paradigmaren alda-
keta bete-betean gaude, eta euskara eta  
euskal kulturari erantzun sendoa eman 
nahi bazaio, azpiegiturak garatzen  
jarraitu behar dute: “Berritzen jarraitu be-
har dugu, ekonomia eta kultura uztartuz,  
industria kulturala sendotuz”. Zentzu 
horretan, haren arabera, helburu horiei 

erantzuteko, behar-beharrezkoa zaio 
Elkar Fundazioari Usurbilen egingo duen 
inbertsioa, “azpiegiturak modernizatu 
eta XXI.mendeko beharretara egokitu 
behar baitu, aurreko mendetik osatuz 
joan den proiektua bideragarri egiteko 
hurrengo urteetara”. 

Gainera, proiektu honetara iristeko landu 
duten elkarlana goraipatu zuen: “Elkar 
Fundazioaren oinarrietan dagoen elkar-
lanaren bidetik egingo da bideragarri 
proiektu hau ere, erakutsiaz, beste behin, 
aurrera egin nahi bada zein garrantzitsua 
den indarrak batu eta beste eragileekin 
batera aritzea. Elkar hartzeko gai izatea 
da bidea aurrera egiteko”.

Lau ordezkariek hitzarmena izenpetu zuten unea. 
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surbilgo Udaleko Parekidetasun 
Sailak Sexu-Aholkularitzarako 
Gunea esleitu berri du, eta 
Sexune taldeak jarraituko du 

zerbitzu hori kudeatzen. Orain arte beza-
la, beraz, Elena Jimenez sexologak izango 
du zerbitzuaren ardura. Urriaren 16an 
jarri zen martxan berriz ere, eta, orain 
arte bezala, hileko 1go, 3. 5. asteartetan 
eskainiko da, 17:00etatik 19:00eta-
ra, Gizarte Zerbitzuen egoitzan (Kale  
Nagusia, 43-behea). Doako zerbitzua da, 
eta hitzordua aldez aurretik hartu behar 
da. Honako hauek dira harremanetan 
jartzeko bitartekoak: 697 91 95 16 eta 
sexuaholku@usurbil.eus. Hain justu, zerbi-
tzuaren nondik norakoez aritzeko, Elena 
Jimenezengana jo dugu.

Udal-zerbitzu honek 2012an ireki zituen 
ateak, eta orain arte egin duen ibilbideaz 
oso balorazio positiboa egiten du Elena 
Jimenezek. “Oso arrakastatsua izan da”. 
Zazpi urte bete ditu eta herrian bere le-
kua egin du. Horren isla da honako datua: 
urtero 150 lagun inguruk baliatzen dute; 
adin guztietakoak, gainera. “Urte haue-
tan zehar adin tarte guztiekin lan egin 
dut”, zehaztu du. Gainera,  herriko talde 
eta profesionalekin etengabeko harre-
mana du, hala nola ikastolarekin, guraso- 
eskolekin, ludoteka edota gaztele-
kuarekin eta osasun zentroarekin.  Sexu-
Aholkularitzarako Gunetik informazioa, 
formazioa eta bikote edo bakarkako 
aholkularitza sexologikoa eskaintzen du 

Jimenezek. Hainbat gai jorratzeko aukera 
ematen du; sexu-identitatea, desiraren 
norabidea, haziera erotikoa, jolas eta 
jostailu erotikoak, plazera, zeloak, asper-
dura, fantasiak… Edonola ere, Jimenezen 
esanetan, jendea ez da naturaltasunez 
aritzen sexuaz mintzatzean. “Geure  
intimitatearen parte da, eta ez da erraza 
partekatzea”. 

Haren aburuz, sexualitateak nolakoak 
garen azaltzen du: “Nolako pertsona 
sexudunak garen eta zeintzuk diren gure 
identitatearen ezaugarri pertsonalak era-
kusten ditu. Denok gara pertsonak, baina 
bakoitzak du bere pertsonalitatea. Denok 
gara sexudunak, baina bakoitzak du bere 
sexualitatea, bere gizon eta emakumea 
izateko modu berezia eta ezberdina”. 

Orain arte sexualitateari arreta gutxi 
jarri diogula uste du, eta, horrenbestez, 
horretan murgiltzeko gonbita egiten 
du: “Gauza asko badakizkigu; beste 
asko, ordea, ezezagunak zaizkigu, eta  
horiek ulertzen saiatzea aberasgarria da. 
Hori egiten dugu zerbitzu honetan. Izan 
ere, sexualitateak gure burua ulertzen  
laguntzen digu, hau da, gure izaera, de-
sirak eta harremanak ulertzen laguntzen 
digu. Geurea eta besteena”.

Usurbilgo Udala nahikoa aitzindaria izan 
da. Oraindik ez da ohikoa udalek halako 
zerbitzuak eskaintzea, baina zabaltzen ari 
dira, Zarautzen eta Lasarte-Orian kasu.

U

ELENA JIMENEZ, Sexu-Ahokularitzarako Guneko arduraduna

El servicio de asesoría 
sexual abrió sus puertas, 
nuevamente,  
el 16 de octubre

“La sexualidad nos  
ayuda a conocernos,  
a nosotros y nosotras  
mismas y a las demás” 

“Sexualitateak gure burua ulertzen  
laguntzen digu; geurea eta besteena”

Elena Jimenez.

Usurbil 0.0-ren jarraipenerako bilera, hilaren 14ean
Usurbil 0.0 plangintzaren jarraipen-batzor-
dearen bilera deitu du Udalak azaroaren 14rako: 
18:00etan, Potxoenean, Normalean, sei hilabe-
tero egiten dira bilerak, eta urtea amaitu aurretik  
bestea egin nahi da. Bilera horretan, azken hila-
beteotan Usurbil 0.0 plangintzaren barruan eman 
diren pausoen berri emango da, baita hurrengo 
urterako aurreikusten diren egitasmoen berri 
ere. Nahi duen orok du parte hartzeko aukera.  
Halaber, lehen sei hilekoari dagokion datuak ere 
bildu ditu Udalak, aldameneko taulan ikus daite-
keenez. Gaikako bilketaren datua oso ona izaten 
jarraitzen du: batez besteko datua % 85,11ekoa da. 

Elena Jimenez
Responsable del Servicio de Asesoría Sexual
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KPI-aren azpitik igoko dira ordenantza fiskalak
% 1,75ekoa izango da igoera orokorra, hau da, zergak eta tasak KPI-aren azpitik igotzea proposatu du udal-gobernuak. Bestalde,  
2019ko aurrekontuak zirriborratzen ari dira, eta  azaroaren 19tik 22ra bitarte, auzoz auzo aurkeztuko dizkiete herritarrei.

surbilgo udalbatzak urrian 
egindako ohiko bilkuran, 
2019ko ordenantza fiskalak 
onartu zituen, gehiengo osoz. 

Udal-gobernuak % 1,75eko igoera 
ezartzea proposatu du, hau da, KPI-ak 
izango duen igoeraren azpitik. EHBilduk 
baino ez du babestu proposamena; 
EAJ eta PSE abstenitu egin ziren. Alaitz 
Aizpurua Ogasun zinegotziak azaldu du 
% 1,75eko igoera aplikatzeko arrazoia: 
“Abuztutik abuztura arteko KPI-aren 
indizea hartzen da aintzat ordenantza 
fiskalen zenbatekoa ezartzeko. Aurten 
% 2,3 garestitu da bizitza, baina, guk ez 
dugu igoera hori aplikatu. Azpitik utzi 
dugu, eta langile publikoen soldatetan 
ezarriko den % 1,75eko igoera hartu 
dugu aintzat”. Edonola ere, hainbat sal-
buespen ere izango dira. Izan ere, igoera 
orokorra % 1,75ekoa izango bada ere, 
hainbat prezio mantendu egingo dira, 
besteak beste, honako hauek:  Jardu-
era Ekonomikoen gaineko Zerga (IAE); 
Eraikuntza, Instalazio eta Obrei buruzko 
Zerga (ICIO); gainbalioa, edota eguneko 
arretaren prezioa.  Orain erreklamazio-
ak aurkezteko 30 eguneko epea irkei da. 

Zerga ordenantzetan honako zergak, ta-
sak edota prezio publikoak zehazten dira,  
besteak beste: 

- Zergen multzoan: Ondasun Higiezinei 
buruzko Zerga (IBI);  Jarduera Ekono-
mikoen gaineko Zerga (IAE); Eraikun-
tza, Instalazio eta Obrei buruzko Zerga 
(ICIO); eta Trakzio Mekanikoko Ibilgailu-
en gaineko zerga.

- Tasak: ura eta estolderiaren eta 
hondakinen tasak, besteak beste.

- Prezio publikoak: etxez etxeko zerbi-
tzua, kiroldegiko abonua edota eguneko 
zentroa. Kiroldegiko abonua Buruntzal-
dean zehazten da, eta datorren urteko 
zenbatekoa zertxobait igotzea erabaki 
dute udal guztiek, hau da, % 2,05.

2019ko aurrekontuak 
Halaber, 2019ko udal-aurrekontuak  
zirriborratzeko sasoia ere izaten da  
honakoa. Aurrekontuen bidez, datorren 
urtean dirua non eta zertan gastatuko 
den erabakitzen da. Udal-gobernuak, 
gobernu-programa aintzat hartzeaz 
gainera, Kale Irekiak parte hartzeko 
prozesuan herritarrek egindako ekarpe-
nei eta proposamenei eman nahi die 
lehentasuna. Hain zuzen, horretaz guz-
tiaz hitz egiteko, eta herritarren pro-
posamenak biltzeko asmoz, auzoz auzo 
batzarrak egingo dituzte azaroaren 19tik 
22ra bitarte (behean egunak eta tokiak).

U

En el pleno ordinario celebrado el 30 
de octubre en el Ayuntamiento de 
Usurbil quedaron aprobadas inicial-
mente las ordenanzas fiscales para el 
2019 con los votos a favor del equipo 
de gobierno y la abstención de PNV y 
PSE. Así las cosas, las ordenanzas fis-
cales percibirán una pequeña subida 
del 1,75 %, pero siempre por debajo 
de la subida que va a padecer este 
año el Índice de Precios de Consumo 
IPC del 2,3 %. Las Ordenanzas Fiscales 
son las normas municipales que rigen 
las tarifas de los servicios que presta 
el Ayuntamiento, y sus precios se revi-
san cada año y sufren variaciones en 
función de los valores que marca la 
actual sociedad.

A pesar de que a muchos de los im-
puestos y a las tasas se les aplicará 
una subida general del 1,75 %, hay  ex-
cepciones y algunos valores se man-
tendrán sin ningún tipo de subida. 
Entre dichos valores se encuentran, 
entre otros, el Impuesto sobre Activi-
dades Económicas (IAE), el Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras   (ICIO), la plusvalía o la tasa 
del servicio de día. 

Presentación de los presupuestos
En esta época del año, la tarea prin-
cipal suele ser la elaboración del bo-
rrador del presupuesto del próximo 
ejercicio, y en ello está trabajando 
el equipo de gobierno. A través de 
los presupuestos se decide en qué y 
cómo se deberá de emplear el dine-
ro de los usurbildarras. Aún no es un 
documento cerrado, y está abierto a 
aportaciones. Con ese objetivo se han 
organizado reuniones barrio a barrio 
entre el 19 y 22 de noviembre. En la 
publicidad de al lado están señalados 
los días y lugares.

Las ordenanzas 
fiscales van a 
subir por debajo 
del IPC
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Martxa onean doaz obrak
Legealdi honetako azken txanpan, hainbat obra garrantzitsu daude martxan, hala nola Zumarte Musika Eskola handitu eta birgaitzeko 
lanak, kiroldegiko igerileku txikia handitzeko eta irisgarri egiteko lanak, Artzabalgo plaza eta kaleen asfaltatzea. Inbertsio potoloak dira.

Zumarte birgaitzeko lanak
Udaran hasi zituzten Zumarte Musika Eskola handitu eta birgai-
tzeko lanak, eta, dena ondo bidean, urtebete irautea aurreikus-
ten da. Hala, 2019/2020 ikasturtea eraikin berrituan hastea 
da Udalaren asmoa. Obra hau legealdi honetako inbertsiorik  
potoloena izan da: bi milioi euroko aurrekontua du. Proiektuaren 
lanketan elkarlan handia izan da, eta, ondorioz, Zumarte berritua 
musika-eskolarako eta dantza-talderako izango da. 

Las obras de rehabilitación y ampliación de la Escuela de Mu-
sica Zumarte comenzaron en verano, y se preve que el curso 
2019/2020 arranque en el nuevo edificio renovado. Ha sido la 
inversión más importante que se ha acometido en esta legis-
latura, con un coste de dos millones de euros.

Kiroldegia berritzeko lanak
Oiardo Kiroldegia berritzeko plangintzaren barruan, aurten 
igerileku txikia handitu eta irisgarri bihurtzeko obrari ekin 
zaio. Nahi baino gehiago atzeratu badira ere lanak, irailaren 
amaieran hasi zituzten, eta martxoan amaitzea aurreikusten 
da. 2018ko aurrekontuetako inbertsiorik handiena izan da, 
izan ere, 767.642 euroko inbertsioa egingo da. Proiektu honek  
Gipuzkoako Diputazioaren laguntza jaso du: 257.800 euro.

Tras 30 años de uso constante, el polideportivo necesita de 
una renovación para una mayor eficiencia y para mejorar 
las condiciones de accesibilidad. Está en marcha la obra de 
ampliación y adaptación de la piscina pequeña, con un cos-
te de 767.642 euros. Finalizarán en marzo.

Artzabalgo plaza, konpontzen
Artzabalgo plaza konpontzeko beharra aspalditik dator, eta 
2018ko martxoan bizilagunek eta Udalak sinatutako hitzarme-
nari esker, obra honi bide emateko aukera lortu zen. Hala, Uda-
lak bere gain hartuko ditu proiektuak aurreikusten dituen kostu 
guztiak, hau da, 267.000 euro, eta, inpermeabilizazio gastuak 
Puntapax kaleko 10-12-14 eta 16 zenbakiko bizilagunek ordain-
duko dituzte (60.000 euro). Urte hasieran amaituko dituzte lanak. 

Las obras de reparación de la plaza de Artzabal siguen en 
buen ritmo, y se preve que finalicen a principios de año. 
El convenio firmado entre el Ayuntamiento y los portales 
10-12-14 y 16  establece el modo de financiación. El mayor 
gasto corre a cuenta del Ayuntamiento: 267.000 euros.

Atxegalden, asfaltatzen
Urriaren amaieran Atxegaldeko Alperroburu kalea asfal-
tatu zuen udal-brigadak, izan ere, egoera txarrean zegoen 
errepidea. Lanak egin bitartean, kalea moztuta egon zen tra-
fikoarentzat. Orain, margoketa lanak falta dira, eta udalak jaki-
narazi duenez, hurrengo egunetan ekingo diote zeregin horri. 
Aparkalekuak seinalizatuko dituzte, besteak beste.

A finales de octubre los trabajadores de la brigada muni-
cipal asfaltaron la calle Alperroburu de Atxegalde. La ca-
rretera estaba en mal estado. Ahora falta la señalización 
de los aparcamientos, y el Ayuntamiento ha dado a cono-
cer que en breve comenzarán las actuaciones de pintura.
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